
Protokół Nr XXX/2021 

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy 

odbytych w dniu 28 stycznia 2021 roku 

1. Sprawy regulaminowe 

a. otwarcie obrad 

b. stwierdzenie prawomocności obrad 

c. przyjęcie protokołu z obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2020 r. 

2. Przyjęcie porządku obrad XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy 

3. Informacja Wójta Gminy z pracy międzysesyjnej 

4. Interpelacje radnych 

5. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie za 2020 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/211/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 

2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług 

społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” (projekt uchwały Nr XXX/214/2021) 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/204/2020 z dnia 30 listopada 2020 

r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch osób 

niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu (projekt uchwały Nr XXX/215/2021) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej 

w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających 

osoby niesamodzielne” (projekt uchwały Nr XXX/216/2021) 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 

20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 

Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Popielowie (projekt uchwały Nr XXX/217/2021) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6/2020 (projekt uchwały 

Nr XXX/218/2021) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Popielów (projekt uchwały Nr XXX/219/2021) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok (projekt 

uchwały Nr XXX/220/2021) 



14. Zapytania, wolne wnioski, informacje 

15. Zamknięcie sesji 

Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha – Cichoń dokonała otwarcia obrad XXX sesji zwyczajnej 
Rady Gminy Popielów o godzinie 13:10 oraz poinformowała, że posiedzenie zwołała w trybie zdalnym 
zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). 

Następnie powitała Radnych oraz zaproszonych gości: 

1. Wójta Gminy Popielów Sybillę Stelmach, 

2. Zastępcę Wójta Artura Kansy-Budzicza, 

3. Skarbnik Gminy Magdalenę Gandyrę 

4. Sekretarz Gminy Monike Kopkę-Jędrychowską, 

5. Panią Mecenas Katarzynę Lewko-Michalak, 

6. Kierownik GOPS Barbarę Piekarek, 

7. Dyrektor SCKTiR Magdalenę Julię Gleń, 

8. Pracowników Urzędu Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń odczytała listę obecności radnych, a Radni 
potwierdzili obecność z wykorzystaniem platformy ZOOM jako transmisję audiowizualną. 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła prawomocność obrad ogłaszając, że uczestniczy w nich 14-tu 
radnych na ogólną liczbę 15-tu radnych, stanowiąc wymagane kworum. Następnie odczytała klauzule 
informacyjne dotyczące transmitowania i utrwalania nagrania z obrad sesji Rady Gminy oraz klauzulę 
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych, w tym wizerunku, w ramach działania platformy 
ZOOM. 

Radni przystąpili do przyjęcia protokołu z obrad XXIX sesji zwyczajnej. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha - Cichoń zapytała radnych, czy zgłaszają uwagi oraz 
zapytania do protokołu z ostatnich obrad sesji zwyczajnej w dniu 18 grudnia 2020 r., który był 
dostępny do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz został przesłany radnym w formie elektronicznej. 
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z ostatnich obrad XXIX zwyczajnej sesji 
Rady Gminy w dniu 18 grudnia 2020 r.: 

ZA (14): 

Kornelia Sluga, Jerzy Thoma, Sandra Miś-Węgrzyn, Małgorzata Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Andrzej 
Rambau, Halina Jagieła, Paweł Chamot, Janina Piekarz, Jolanta Stokłosa, Nina Szpajcher, Joanna 
Widacha-Cichoń, Marzena Semeniuk, Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół przyjęto „jednogłośnie”. 



Ad. 2. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widach-Cichoń poinformowała, że w dniu 25 stycznia br. Wójt 
Gminy wycofała projekt uchwały Nr XXX/219/2021 dotyczący wyrażenia zgody na zbycie udziałów 
w nieruchomości. Jednocześnie zostały zmienione numery dalszych projektów uchwał. Wobec 
powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń zawnioskowała o usunięcie punktu 
nr 12 porządku obrad i zmianę numeracji kolejnych punktów. Radni nie wnieśli uwag, w związku 
z czym Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad usunięciem punktu 12 i projektu 
uchwały nr XXX/219/2021 oraz zmianą numeracji dalszych punktów porządku i projektów uchwał. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie usunięcia punktu nr 12 porządku obrad: 
ZA (14): 

Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Nina Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga, Marzena Semeniuk, 
Sandra Miś-Węgrzyn, Halina Jagieła, Małgorzata Szpajcher, Janina Piekarz, Paweł Chamot, Paweł 
Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, Andrzej Rambau 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół przyjęto „jednogłośnie”. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przedstawiła proponowany zmieniony porządek 
obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania. 
Wyniki imienne głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA (14): 

Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Małgorzata Szpajcher, Nina Szpajcher, Paweł Chamot, Paweł 
Walaszczyk, Andrzej Rambau, Jerzy Thoma, Janina Piekarz, Sandra Miś-Węgrzyn, Marzena Semeniuk, 
Joanna Widacha-Cichoń, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek obrad przyjęto „jednogłośnie”. 

Ad. 3. 
Sprawozdanie działalności Wójta i podległego Urzędu w okresie międzysesyjnym przedstawiła Wójt 
Gminy Sybilla Stelmach. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania. 

Ad. 4. 
Radna Janina Piekarz zreferowała treść pięciu petycji, które przygotowała do złożenia w formie 
pisemnej: 
1) w sprawie zamieszczenia na BIP interpelacji złożonej w dniu 7 stycznia 2021 r.; 
2) wniosek o przywrócenia komisariatu policji, 
3) w sprawie samochodu dla OSP Karłowice – kiedy zostało złożone zamówienie i jakie pozyskane 
środki rządowe na ten cel; 



4) o ile wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Gminy, czy są to osoby z kwalifikacjami i czy zgodnie 
z procedurami, a także wykaz osób; 
5) dlaczego nie było informacji o zaginięciu pisma w sprawie połączenia Centrum i Biblioteki. 
Radna Janina Piekarz dodała, że uzasadnienie do projektu uchwały jest mało przekonujące, a ponadto 
dlaczego i na jakiej podstawie zatrudniono nowego dyrektora Centrum spoza gminy. Kontynuowała, 
że skąd pewność, że Rada podejmie uchwałę uchylającą i czy w gminie brak osób na stanowisko 
dyrektora. Podkreśliła, że Wójt Gminy w każdej wypowiedzi medialnej podkreśla, że „Gmina 
Popielów, miejsce w którym żyje się dobrze”. Domagała się również zamieszczenia na stronach BIP 
informacji o kontrolach i audytach w Centrum. 

Ad. 5. 
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok przedstawiła Sekretarz Gminy Monika Kopka-
Jędrychowska. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania. 

Ad. 6. 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie za 2020 rok przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara 
Piekarek. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag ani pytań do sprawozdania. 

 
Radni przystąpili do rozpatrzenia punktów od 7 do 13 porządku obrad. 

Ad. 7. 
Projekt uchwały nr XXX/214/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/211/2020 z dnia 18 grudnia 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy partnerskiej zawartej dnia 22 lipca 
2016 r. przez Gminę Popielów w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych 
oraz wspierających osoby niesamodzielne” wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Wójta Artur 
Kansy-Budzicz. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (13): 

Kornelia Sluga, Nina Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Jerzy Thoma, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta 
Stokłosa, Małgorzata Szpajcher, Andrzej Rambau, Marzena Semeniuk, Paweł Chamot, Halina Jagieła, 
Paweł Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): 

Jan Kubiak 

Ad. 8. 
Projekt uchwały nr XXX/215/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/204/2020 z dnia 
30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia dwóch mieszkań chronionych, wspieranych dla dwóch 
osób niesamodzielnych: osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnością oraz określenia zasad 



ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Wójta 
Artur Kansy-Budzicz. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (13): 

Kornelia Sluga, Sandra Miś-Węgrzyn, Halina Jagieła, Elwira Niedzwiedz, Nina Szpajcher, Jerzy Thoma, 
Jolanta Stokłosa, Andrzej Rambau, Marzena Semeniuk, Paweł Chamot, Małgorzata Szpajcher, Paweł 
Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Ad. 9. 
Projekt uchwały nr XXX/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody do zawarcia aneksu do umowy 
partnerskiej w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających 
osoby niesamodzielne” wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Wójta Artur Kansy-Budzicz. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (14): 

Kornelia Sluga, Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Jerzy 
Thoma, Małgorzata Szpajcher, Andrzej Rambau, Nina Szpajcher, Paweł Chamot, Janina Piekarz, Paweł 
Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, Marzena Semeniuk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Ad. 10. 
Projekt uchwały nr XXX/217/2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Gminy 
Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 
Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 
wraz z uzasadnieniem przedstawił podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Stanisław Szynkowski. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przekazała głos Dyrektor 
Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji Magdalenie Julii Gleń. Dyrektor wyraziła 
poparcie dla projektu i uzasadnienia. Oświadczyła, że zamierza podtrzymywać współpracę Centrum 
i Biblioteki. 
Wójta Gminy Sybilla Stelmach odnosząc się do wypowiedzi Radnej Janiny Piekarz w sprawie rzekomo 
zaginionego pisma wyjaśniła, że wypowiedź ta nie jest zgodna z rzeczywistością, a pismo w sprawie 
zaopiniowania połączenia Centrum i Biblioteki utknęło w Krajowej Radzie Bibliotecznej, co było 
omawiane na posiedzeniu wspólnym Komisji. Wyjaśniła, że procedura połączenia instytucji kultury 



składa się z uchwały o zamiarze połączenia, opinii biblioteki wojewódzkiej, która w tym przypadku 
była negatywna i była pierwszym sygnałem do ponownego przemyślenia koncepcji, następnie opinia 
Krajowej Rady Bibliotecznej, gdzie sprawa utknęła w kolejce, ponieważ wpływa tam wiele tego typu 
spraw z całej Polski. 
Radna Janina Piekarz odniosła się do wyjaśnień Wójt Gminy i stwierdziła, że według jej wiadomości 
negatywna opinia biblioteki wojewódzkiej przyszła 6 kwietnia i było dużo czasu, można było naglić 
Krajową Radę Biblioteczną. Stwierdziła, że zgodnie z tą uchwałą można było wystąpić z wnioskiem 
do ministra kultury i było dość czasu. Podniosła wątpliwość jak można tak sobie powołać dyrektora. 
Zauważyła, że należało najpierw doprowadzić do końca sprawę. Podkreśliła, że nie rozumie 
niespodziewanego powołania dyrektora, a Radni nie znają nowego dyrektora. Podniosła wątpliwość, 
że może wójt ma prawo powołać dyrektora bez konkursu, ale jej zdaniem od 1989 r. tak nie było. 
Dodała, że wójtowi nie wszystko wolno i wójt powinna zachować empatyczny refleks, tym bardziej, 
ze miało być inaczej, a ta sprawa ma jakieś kulisy. Podkreśliła, że nie przyjmuje do wiadomości 
udzielonych wyjaśnień i oświadczyła, że oczekuje odpowiedzi na piśmie, a to obowiązek wójta. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach odpowiedziała, że od wiosny wiadomo jaka jest sytuacja w kraju 
w związku z pandemią. Wyjaśniła, że nie ma wpływu na działanie Krajowej Rady Bibliotecznej. 
Negatywna opinia biblioteki wojewódzkiej była sygnałem do przemyślenia. Podkreśliła, ze Radna ma 
prawo dociekać, pytać i wyrażać wątpliwości. Stwierdziła, że obowiązkiem wójta jest działanie 
na rzecz gminny jak najlepiej. Przypomniała, że Radna Janina Piekarz wzywała poprzedniego pana 
dyrektora Szafrańskiego do dymisji i była niezadowolona z jego pracy. Wójt licząc się ze słowami 
radnych zastanawiała się nad jakością pracy dyrektora oraz nad sposobem uporządkowania spraw 
kultury przed COVID i wraz z urzędnikami szukała najlepszych rozwiązań. Wyjaśniła, że dyrektor 
biblioteki pani Lubda zgodziła się na czas przejściowy pokierować obiema instytucjami, do czasu 
znalezienia odpowiednich rozwiązań i odpowiedniej osoby. Stwierdziła, ze martwi się, iż Radna Janina 
Piekarz już negatywnie nastawiła się i wypowiada o nowej dyrektor Centrum, która nie miała jeszcze 
okazji pokazać swoich kompetencji. Podkreśliła w tej sprawie postępuje zgodnie z prawem 
i statutem. Podkreśliła, że wypowiedź Radnej to pierwsza negatywna opinia o nowej dyrektor. 
Zaznaczyła, że od kwietnia 2020 r. instytucje kultury mają trudna sytuację, nie mogą realizować 
swoich planów. Oświadczyła, że w to co robi wkłada całe serce i bierze odpowiedzialność za to co robi 
i co się dzieje w gminie. Poprosiła, aby dać nowej dyrektor popracować. Podkreśliła, że Radna Piekarz 
żaliła się na zaniedbany dom kultury w Karłowicach i zarządzanie nim, a wójt biorąc sobie do serca te 
wypowiedzi szukała rozwiązania i doprowadziła do powołania kierownika koordynującego pracę 
domu kultury i świetlic wiejskich. Podkreśliła, ze nie zgadza się z opinią Radnej Piekarz, że robi 
co chce i że jako wójt słucha Radnych i mieszkańców. Wyjaśniła, że właśnie dlatego powołała osobę 
z doświadczeniem i kompetencjami. 
Dodała, że do pozostałych spraw odniesie się pod koniec sesji. 
Radna Janina Piekarz odpowiedziała, że nie krytykuje nowej pani dyrektor, ale procedurę jej 
powołania. Podkreśliła, że dla niej konkurs jest najważniejszy. Zaznaczyła, że są osoby z terenu gminy, 
które też są kompetentne. Stwierdziła, że wójt mówiła, że będzie zatrudniać osoby z gminy. 
Zastrzegła, że nowa dyrektor nie miała jeszcze czasu się wykazać, ale w jej ocenie dziwnie wygląda 
procedura powołania. Podkreśliła, że ma prawo mówić co uważa i aby nie zarzucać jej złych intencji, 
bo to dotyczy procedur. Stwierdziła, że trzeba było najpierw uchwałę, a potem konkurs. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach replikowała, że powołanie dyrektor Centrum odbyło się zgodnie 
z prawem i statutem. 
Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni 
uchwałę przegłosowali i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością 
głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (12): 



Jerzy Thoma, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Kornelia Sluga, Nina Szpajcher, Małgorzata Szpajcher, 
Sandra Miś-Węgrzyn, Jolanta Stokłosa, Marzena Semeniuk, Paweł Chamot, Joanna Widacha-Cichoń, 
Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (2): 

Andrzej Rambau, Janina Piekarz 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Ad. 11. 
Projekt uchwały nr XXX/218/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6/202 wraz z uzasadnieniem 
przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Rambau.  
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (13): 

Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Małgorzata Szpajcher, Jolanta Stokłosa, Kornelia Sluga, Jerzy 
Thoma, Nina Szpajcher, Paweł Chamot, Andrzej Rambau, Paweł Walaszczyk, Joanna Widacha-Cichoń, 
Marzena Semeniuk, Sandra Miś-Węgrzyn 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Ad. 12. 
Projekt uchwały nr XXX/219/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Popielów wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „jednogłośnie”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (14): 

Nina Szpajcher, Sandra Miś-Węgrzyn, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Jerzy Thoma, Kornelia Sluga, 
Jolanta Stokłosa, Małgorzata Szpajcher, Andrzej Rambau, Paweł Chamot, Marzena Semeniuk, Joanna 
Widacha-Cichoń, Janina Piekarz, Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 



Ad. 13. 
Projekt uchwały nr XXX/220/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wraz 
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Magdalena Gandyra. 
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym projektem oraz nie wnieśli uwag. 
Przewodnicząca Rady Gminy poddała uchwałę pod głosowanie. Radni uchwałę przegłosowali  
i podjęli. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę przyjęto „większością głosów”. 
Wyniki imienne głosowania: 

ZA (13): 

Małgorzata Szpajcher, Elwira Niedzwiedz, Halina Jagieła, Jolanta Stokłosa, Sandra Miś-Węgrzyn, 
Kornelia Sluga, Marzena Semeniuk, Jerzy Thoma, Andrzej Rambau, Nina Szpajcher, Paweł Chamot, 
Joanna Widacha-Cichoń, Paweł Walaszczyk 

PRZECIW (0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): 

Janina Piekarz 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (1): 

Jan Kubiak 

Ad. 14. 
W ramach zapytań, wolnych wniosków i informacji Wójt Gminy Sybilla Stelmach odnosząc się 
do interpelacji zgłoszonych przez Radną Janinę Piekarz tytułem uzupełnienia stwierdziła, że pismo 
z 7 stycznia nie stanowi interpelacji, tylko jest to wniosek i została udzielona Radnej Janinie Piekarz 
pisemna odpowiedź. Wyjaśniła, że wniosek dotyczył rządowego programu dla miejscowości 
popegeerowskich. Stwierdziła, że mając na uwadze m.in. wcześniejsze uwagi Radnej Janiny Piekarz 
dotyczące potrzeb wsi, jak najszybciej zostały przygotowane i złożone wnioski, pomimo, że czas 
na składanie wniosków trwa aż do 12 lutego. W piśmie z 7 stycznia Radna Janina Piekarz przedstawiła 
propozycje przedsięwzięć na jakie należy złożyć wnioski. Wyjaśniła, że 14 stycznia został skierowana 
do Pani Radnej pisemna odpowiedź, którą odczytała. W odpowiedzi zostały przedstawione złożone 
przez Gminę wnioski oraz informacja, że wnioski te niemal „minęły się w drzwiach” z propozycjami 
Pani Radnej. Dodała, że Radna sformułowała 4 propozycje działań, podczas gdy gmina może złożyć 
maksymalnie 3 projekty, a droga na Karłowiczkach jest drogą powiatową. 
Następnie Wójt Gminy Sybilla Stelmach odniosła się do sprawy samochodu dla OSP Karłowice. 
Wyjaśniła, że w 2020 r. zakończyła się modernizacja budynku OSP Karłowice oraz pojawiła się sprawa, 
że wóz bojowy wymaga wymiany na młodszy. Zaznaczyła, że Radni wiedzą, że na 2020 r. nie było 
zaplanowanego w budżecie takiego zadania, ale w trakcie roku były podejmowane działania 
i poszukiwanie środków bez wkładu własnego na zakup jeszcze w 2020 r. Wyjaśniła, że zwróciła się 
do Funduszu Sprawiedliwości, ale bez powodzenia. Podkreśliła, że jest w kontakcie z komendantem 
OSP. Dodała, że Radna Janina Piekarz twierdziła, że postara się załatwić z rządu wóz bojowy. 
Wyjaśniła, że Fundusz Sprawiedliwości nie mógł wyłożyć prawie 1 milion złotych na samochód dla 
naszej straży. Podkreśliła, że biorąc to pod uwagę, tworząc w grudniu projekt budżetu na 2021 rok 
zabezpieczyła, o czym przecież wiedzą Radni, ponad 200 tysięcy złotych na wkład własny i zgodnie 
z procedurami „ustawiła się w kolejce” pod odpowiedni wóz. Dodała, że Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wie o podejmowanych staraniach. 
W odniesieniu do drugiej ze spraw poruszonych przez Radną Janinę Piekarz, to nie spełnia ona 
kryterium interpelacji i zostanie rozpatrzona jako wniosek. W pozostałych sprawach są to interpelacje 
i udzielone zostaną pisemne odpowiedzi na nie. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń przypomniała Radnym o konieczności złożenia 
oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem PIT za 2020 rok do końca kwietnia. 



Radna Janina Piekarz zapytała o plany zagospodarowania przestrzennego i czy to prawda, 
że w Karłowicach przy dawnym tartaku powstanie sklep sieci DINO. Ludzie mnie o te sprawy pytają, 
to się pytam. 
Wójt Gminy Sybilla Stelmach odpowiedziała, że nowe plany zagospodarowania przestrzennego 
dla Popielowa, Starych Siołkowic i Karłowic obowiązują od 13 października 2020 r. Wyjaśniła, 
że powstanie sklepu DINO nie zależy od wójta, a z napływających informacji wynika, że sprawa jest 
załatwiana aby ten sklep powstał. 
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy Stanisław Szynkowski przypomniał o obowiązku złożenia 
oświadczeń majątkowych i terminach. Poinformował o przesłaniu ważnych dokumentów związanych 
z programem ZOOM do sesji zdalnych. Przypomniał Radnym o regulacjach dotyczących interpelacji 
i wyjaśnił, że nie każdy dokument nazwany „interpelacja” jest interpelacją i wtedy traktowany jest 
jako wniosek. Wyjaśnił, że zgodnie z brzmieniem przepisu publikacji na stronach BIP podlegają 
interpelacje. Zwrócił się do Radnej Janiny Piekarz z prośbą aby w najbliższym czasie dostarczyła 
do Urzędu przedstawione interpelacje, bo wtedy będzie można je opublikować na stronie BIP oraz 
udzielić pisemnej odpowiedzi. 
Sekretarz Gminy Monika Kopka-Jędrychowska przedstawiła informację o podejmowanych działaniach 
lobbingowych w procesie stanowienia prawa. Poinformowała, że wobec Wójta Gminy Popielów 
w roku 2020 nie były podejmowane działania lobbingowe. 
 
Ad. 15. 
Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Widacha-Cichoń stwierdziła wyczerpanie porządku obrad  
i zamknęła XXIX obrady sesji Rady Gminy o godzinie 14:59. 
 
Szczegółowy zapis obrad sesji w formie nagrania audiowizualnego stanowi załącznik do protokołu. 
 
Protokołował: 

Stanisław Szynkowski 


